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#PERSONAGEMEISAQUESTAO

Pesquisa a partir da obra Seis Personagens à 
Procura de um Autor, de Luigi Pirandello.

Vinte atores em busca de seus personagens. 
Vinte alunos em busca de seus dramas. Vinte 
indivíduos que querem que suas histórias sejam 
ouvidas, encenadas e discutidas. É uma tentativa. 
Uma experimentação prévia destinada a verificar 
se algo serve ou não para determinado fim. Mas 
qual é a finalidade de se criar uma peça?  A dúvida 
permeou todo processo criativo. Estamos em 
busca. O que é personagem? ENSAIO é uma busca 
por compreender na experiência do vivo, um sentido 
que nos mova para o fazer teatral. (Sinopse do 
espetáculo Ensaio.)

Iniciamos a jornada do processo de criação do 
espetáculo motivados por uma pergunta aberta 
a muitas leituras e possibilidades de resposta. 
Entre nós e a pergunta investigativa tínhamos 
um clássico, “Seis personagens a procura de um 
autor, de L. Pirandello”, uma obra com profundo 
conteúdo filosófico, científico e artístico. A tríade, 
nós - pergunta investigativa – obra, nos deslocou 
para um abismo de questionamentos e incertezas 
sobre o ofício do ator, a função do teatro e o 

Sistema Stanislávski. Lançamo-nos nesse abismo 
com o objetivo de explorá-lo, e aceitamos o risco 
de partilhar na Mostra de Teatro do Macu um 
trabalho que fosse honesto e fiel com a pesquisa 
desenvolvida. No final, a encenação construída 
coletivamente se estabeleceu como uma grande 
interrogação, saímos incomodados e provocados 
a continuar. Nenhuma verdade absoluta. 
Nenhuma resposta fixada. Penso que isso é o 
que há de mais belo em nosso trabalho como 
atores e pesquisadores: terminar com o desejo de 
continuar. De continuar a pesquisa, de continuar 
a compreender o Ser Ator, de continuar fazendo e 
vivendo o teatro.

A proposta artístico-pedagógica era que o 
processo de criação perpassasse por quatro 
etapas que coexistem em suas premissas: 

A Busca: buscar o que nos move como artistas, 
a obra, a Supertarefa, buscar a partir de si. Eu 
comigo, eu com o outro, eu com o todo.

Vivência: vivenciar os temas da obra, o tempo e o 
espaço das Circunstâncias Dadas, o movimento 
na Linha de Ação e Contra-Ação, a experiência do 
vivo.

Encarnação: encarnar a personagem, o ator diante 
do acontecimento da obra com o objetivo de fazê-
lo acontecer hoje, aqui e agora. As Circunstâncias 
Propostas, a Ação autêntica que constrói a 
encenação.

Projeto de investigação: 
O que é personagem?



Impacto: impactar é colocar a encenação em face 
do público. A plateia impacta os atores. Os atores 
se abrem para serem afetados. A verdade da cena 
e os Círculos de Concentração da Atenção. A 
comunicação que se estabelece na presença, na 
ação física, psíquica e verbal.

Em cada uma das etapas, vivemos momentos de 
aproximação e distanciamento. Compreendemos 
que o jogo do ator ou o jogo da cena nunca está 
ganho e que não se trata de competir. Cada 
repetição é nova e está sujeita ao ambiente 
externo, portanto, a abertura do artista e da arte é 
uma necessidade para existir. 

Nossa instalação expôs as referências que nos 
foram fundamentais em cada uma das etapas 
percorridas pelo coletivo, no exercício de criar 
uma interface entre a ficção e a realidade.

O Sistema Stanislávski:

Nestes momentos não existe o papel. Só existo, 
eu mesmo. Do papel e da obra somente ficam as 
condições, as circunstâncias de sua vida. Sendo 
todo o resto meu próprio. Tudo me pertence, já que 
qualquer papel, em cada um de seus momentos 
criativos, pertence a um indivíduo vivo, isto é, ao 
artista, e não ao esquema morto de um indivíduo, 
isto é, ao papel. 

(Konstantin Stanislávski)

Fragmentos da obra Seis Personagens à 
Procura de um Autor:

Digo que, ao pensarmos nesses absurdos reais, 
que nem mesmo verossímeis nos parecem, vemos 
que a loucura consiste justamente no oposto; em 
criar verossimilhanças que pareçam verdadeiras. 
E essa loucura, permita-me que lhes observe, é a 
única razão de ser da profissão dos senhores.

Fazer com que pareça verdadeiro o que não o 
é, sem necessidade, só por prazer. O ofício dos 
senhores não consiste em dar vida, na cena, a 
personagens imaginários?

Demonstrar-lhe que, para a vida, se nasce de 
tantas maneiras, de tantas formas... Árvore ou 
pedra, água ou borboleta... Ou mulher... E que se 
nasce também personagem!

Ficção? Realidade! Realidade! Está morto!
Não! Ficção! Ficção!

(Luigi Pirandello)

Fragmentos dos registros feitos pelos alunos:

O impacto teve um momento muito importante 
na apresentação de domingo, quando de fato nos 
colocamos nas Circunstâncias. (Julia Freitas)

Foi aqui onde eu diria que todos os conceitos 
foram coordenados, só nessa parte que comecei a 
entender na prática, o que é personagem. (Ailton 
Silva)

E cada sessão foi de um jeito diferente, com 
participações diferentes e ações diferentes. (Isabela 
Rocha)
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Apresentar realmente os nossos estudos em 
cena era uma proposta diferente e que nunca tinha 
vivenciado. (Juliana Zafolon) 

E outros (amigos) que não fazem teatro me 
disseram que os fez refletir. (Max Pigari)

 Ser nós mesmos no palco foi como ficar exposto 
a tudo, a qualquer cena podia acontecer algo. 
(Gustavo Henrique)

O impacto se deu na peça onde simplesmente 
todos os nossos estudos e pesquisas se 
compactaram e tudo se concretizou, lá na hora, nas 
Circunstâncias. (Roberta Manaro)

O impacto foi ver todos nós, coletivo, vivenciando 
as Circunstâncias, sendo nós mesmos. (Bruno 
Máximo)

O impacto se deu principalmente no domingo, 
quando o público também foi afetado pelo o 
que estava acontecendo no teatro, as pessoas 
participaram dos jogos e foram levadas a refletir. 
(Daniela Lima)

Essa peça mudou muito o que eu pensava 
antes, me deixou com pensamentos mais claros no 
que diz respeito à personagem e outras coisas mais. 
(Leandro Silva)

O impacto aconteceu também após as 
apresentações, pois nos colocamos a pensar. 
(Caroline Cainelli)

Finalizamos nosso exercício cênico com um 
anexo, onde trouxemos as palavras da escritora 
Adélia Prado para um momento de reflexão entre 
os atores-personagens e o público. Assim também 
finalizamos nosso registro-instalação com o 
desejo de que não abandonemos a força dessas 
palavras, que estejamos em movimento contínuo, 
que possamos abrir as fissuras necessárias para 
o teatro resistir:

O que é essencial para que o teatro aconteça 

de fato?

Eu vou falar como espectadora, mas buscando 
exemplo na literatura. Tem uma entrevista 
inesquecível do João Guimarães Rosa falando de 
escritores, ele cita até escritores muito famosos 
que já morreram, ele fala assim: fulano, fulano e 
fulano são bons [...], mas está faltando. Eles sabem 
escrever, isso é uma coisa. Ele falou que a verdadeira 
criação nasce da barriga. Ou você escreve com toda 
a sua pessoa ou você não faz nada [...]. É possível 
você sentar e falar: “Vou escrever um livro”. Você 
escreve, mas aquilo pode ir pra fogueira direto [...]. 
E com o ator é a mesma coisa, ele tem presença, 
ele decora bem, ele é engraçado... Não é isso, sabe? 
Eu acho que o papel que ele faz tem que ser ele. 
Ele é o que ele está fazendo. Se ele está fazendo o 
papel de Satanás, ele tem que ser o Capeta. É ele. O 
Deus, o Santo, sabe? Porque se você não colocar a 
sua emoção... Não adianta. É igual a imitar a vida 
de Jesus Cristo. Eu aprendi isso demais e esqueci 
com quem que foi: “Oh! Devemos imitar Jesus 
Cristo, imitar Santo Antônio”. Não pode, sabe por 
quê? Porque somos pessoas singulares [...]. Você 
imita a vida de Jesus Cristo sendo outro Cristo. Você 
faz o malvado sendo uma pessoa bem ordinária, 
bem malvada mesmo. Não represente nesse mal 
sentido. Os atores que, por exemplo, ligam o botão, 
põem na tomada, já sabem tudo, “eu faço tudo”. Por 
que mesmo? Pra que mesmo? A gente pergunta. 
Porque o teatro, até mesmo pela natureza corporal 
dele, tem que me incomodar. Você sai de lá falando: 
“Nossa, a música era linda, roteiro uma beleza, a 
iluminação maravilhosa”. A pessoa não tem o 
que falar sobre o que ela viu. Ela fica no roteiro, na 
iluminação, na voz bonita do ator. Mas teatro não 
aconteceu. Quando você chega lá e diz: “Nossa, 
essa peça eu não quero ver mais de tanta agonia 
que me deu, nossa senhora!” Ou de tanta alegria, 
enfim... Então o teatro é vivo. Tem que ser vivo. Está 
difícil né, fazer teatro assim?

(Adélia Prado) 


